แบบ ข.๑

คาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ ถอนอาคาร

เลขรับที.่ ...........................................................
วันที.่ .................................................................
ลงชื่อ................................................ผู้รับคาขอ

เขียนที.่ .…………………………………………....................
………………………………………………………………………
วันที่...........................................................
ข้าพเจ้า..............................................................................................เจ้าของอาคาร หรือ ตัวแทนเจ้าของอาคาร
เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย................................ถนน......................................
หมู่ที่.........ตาบล/แขวง..............อาเภอ/เขต.........................จังหวัด..............................โทรศัพท์..........................................
เป็นนิติบุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเมื่อ..............................................
เลขทะเบียน.................................มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่................ตรอก/ซอย............................ถนน.................................
หมู่ที่.........ตาบล/แขวง.................อาเภอ/เขต......................จังหวัด............................โทรศัพท์............................................
โดย...............................................................................................................ผู้มีอานาจล งชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย......................ถนน...........................หมู่ที่.............ตาบล/แขวง..........................
อาเภอ/เขต...............................จังหวัด...............................โทรศัพท์.....................................................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาต........................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทาการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย...........................
ถนน..........................หมู่ที่.............ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต............................จังหวัด.............................
โดย...........................................................................เป็นเจ้าของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่
.....................................เป็นที่ดินของ.......................................................................
ข้อ ๒ เป็นอาคาร
(๑) ชนิด............................................จานวน......................เพื่อใช้เป็น.....................................................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน..........................คัน
(๒) ชนิด............................................จานวน.....................เพื่อใช้เป็น......................................................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน..........................คัน
(๓) ชนิด.............................................จานวน.....................เพื่อใช้เป็น.....................................................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน..........................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ มี..........................................................เป็นผู้ควบคุมงาน.......................................................เป็นผู้ออกแบบ
และคานวณ
ข้อ ๔ กาหนดแล้วเสร็จใน .........๓๖๕........วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รบั ใบอนุญาต
ข้อ ๕ พร้อมคาขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน..................ชุด ชุดละ.....................แผ่น
(๒) รายการคานวณหนึ่งชุด จานวน..................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)

-๒–
(๓) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
(๔) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้
ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(๕) หนั งสื อแสดงว่าเป็น ผู้ จัดการหรือผู้ แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ ขอ
อนุญาต)
(๖) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคานวณอาคาร จานวน..................ฉบับ พร้อมทั้ง
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จานวน............ ......ฉบับ
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่
กรณี)
(๗) สาเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส.๓ เลขที่ / ส.ค.๑ เลขที่..........................................
จานวน..................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จานวน...................ฉบับ
(๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ ๓ จานวน...................ฉบับ
(๙) สาเนา หรือ ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงานจานวน....................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)
(๑๐) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)......................................................
(
)
ผู้ขออนุญาต
หมายเหตุ

(๑) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดว่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาต หรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลา ภายในวันที่..................................
ผู้ขออนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต......................................เป็นเงิน...................บาท............สตางค์
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.......................................เป็นเงิน........................บาท...............สตางค์
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน........................บาท................สตางค์ (.................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........................เลขที่.........................ลงวันที่...........................................................
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่..................ฉบับที่.....................ลงวันที่..............เดือน..............................พ.ศ.................
(ลายมือชื่อ)...................................................
(.......................................................)
ตาแหน่ง........................................................

แบบ ธอ-๐๐๕

บันทึกตรวจเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต
ก่อสร้าง, ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ชื่อผู้ขออนุญาต................................................................สถานที่....................................................................................................................
ลาดับ
เอกสาร
จานวน
จานวน
หมายเหตุ
ที่
(ชุด)
(แผ่น)
๑
คาขออนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
๒
หลักฐานการยื่นแบบแปลนและนัดตรวจสถานที่
๓
รายงานตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต
๔
หนังสือยินยอมให้ทาการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
๕
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
๖
สาเนาบัตรประชาชน, บัตรประจาตัวข้าราชการ
๗
สาเนาทะเบียนบ้าน
๘
สาเนาโฉนด/น.ส.๓ /ส.ค.๑ เลขที่....................................................
๙
หนังสือมอบอานาจ
๑๐ สาเนาบัตรประจาตัววิศวกร
๑๑ หนังสือรับรองของวิศวกร
๑๒ สาเนาบัตรประจาตัวสถาปนิก
๑๓ หนังสือรับรองของสถาปนิก
๑๔ สาเนาบัตรประจาตัวผู้ควบคุมงาน
๑๕ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (น.๔)
๑๖ หนังสือตกลงทาผนังร่วมกัน
๑๗ หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดิน
๑๘ แผนผังบริเวณ
๑๙ แบบแปลน
๒๐ เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
๑. ..........................................................................................................
..............
............... .....................
๒. ..........................................................................................................
.............
..............
.....................
๓. ..........................................................................................................
...............
...............
....................
๔. ..........................................................................................................
..............
...............
....................
๕. ..........................................................................................................
...............
...............
....................
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ขออนุญาต
(
)
โทรศัพท์....................................................

(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที่รับแบบ
(
)

(ลงชื่อ)......................................................นายตรวจเขต
(
)

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้อานวยการกองช่าง
(
)

แบบ ธอ-๐๐๗

หลักฐานการยื่นแบบแปลนและนัดตรวจสถานที่
เขต......................................
รับแบบวันที่..................................................เลขที่............................
เจ้าของอาคาร....................................................................................
ปลูกสร้างอาคาร, รื้อถอนอาคาร ณ หมู่บ้าน......................................ตาบล...................................
เวลานัดตรวจสถานที่ วันที่........................................................เวลา..................................น.
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ยื่นคาร้องรับทราบและถือปฏิบตั ิ
(
)
(ลงชื่อ)............................................................เจ้าหน้าที่รับคาร้อง
(
)
(ลงชื่อ)............................................................นายตรวจเขตรับทราบ
(
)
________________ __________________________________________

หลักฐานการยื่นแบบแปลนและนัดตรวจสถานที่
เขต......................................
รับแบบวันที่..................................................เลขที่............................
เจ้าของอาคาร............................................................................ ........
ปลูกสร้างอาคาร, รื้อถอนอาคาร ณ หมู่บ้าน......................................ตาบล...................................
เวลานัดตรวจสถานที่ วันที่........................................................เวลา..................................น.
ให้ผู้ยื่นคาร้องไปพบช่าง (นายตรวจเขต).................................................................................
ณ ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลนาสัก และนาไปตรวจสถานที่ตามวันเวลานี้
คาเตือน

ห้ามปลูกสร้างอาคารก่อนได้รับอนุญาตเป็นอันขาด หากฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ยื่นคาร้องรับทราบและถือปฏิบัติ
(
)
(ลงชื่อ)............................................................เจ้าหน้าที่รับคาร้อง
(
)

แบบ ธอ-๐๐๘/๑

รายงายงานการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต
ปลูกสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
รหัสที่ดิน   -  - 
เขตที่ดินสี.................................................
ชื่อผู้ขออนุญาต..................................................................ตามคาขออนุญาต เลขรับที่...........................................
ได้ตรวจสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เป็นอาคารชนิด...................................................................
จานวน......................หลัง/คูหา เพื่อใช้ในกิจการ........................................................... มีที่จอดรถจานวน.....................คัน
ร่วมกับ.................................................................ผู้นาตรวจซึ่งเกี่ยวข้องเป็น.....................................กับผู้ขออนุญาตแล้ว
ปรากฏว่า
๑. ที่ดินขออนุญาตปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร  ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้องตามหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์
๒. ผังบริเวณ
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง ตามที่ขออนุญาต
๓. อาคารตามแผนผังที่ขออนุญาต
 รุกล้า
 ไม่รุกล้าที่สาธารณะ
๔. อาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้าง/รื้อถอน  ยังไม่มีการดาเนินการ
ดาเนินการไปแล้ว
ถ้าดาเนินการไปแล้ว ดาเนินการไปได้เพียงใด................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
๕. ทางสาธารณะที่ติดหน้าที่ดิน กว้าง...................................เมตร อาคารอยู่ในโฉนดที่ดินแปลงเลขที่.............................
ระวาง...................................หน้าสารวจ....................................
อาคารเดิมใช้พื้นที่ ที่ดิน...............................ตร.ม. ที่ดินที่ขออนุญาตมีพื้นที่..............................ตร.ม.
ใช้พื้นที่ก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร..........................ตร.ม คงเหลือพื้นที่ว่าง...................................ตร.ม
๖. อาคารที่ขออนุญาต
ไม่อยู่ในโครงการคมนาคมและขนส่ง
อยู่ในโครงการคมนาคมและขนส่ง
สาย.............................................................. (เลขที่....................................) กาหนดเขตกว้าง........................เมตร
แนวอาคารอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางถนน..............................เมตร
๗. อาคารที่ขออนุญาตอยู่ในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภท............................................................
(สี...........................................) แปลงเลขที่............................. สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการดังกล่าว ได้ไม่เกินร้อยละ...............................................

[ผังบริเวณและแผนที่ด้านหลัง]

-๒-

ผังบริเวณและแผนที่
สถานที่ขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

สภาพพื้นที่จริงเป็นไปตามแผนผังข้างบนนี้
(ลงชื่อ)............................................................ผู้นาตรวจสถานที่
(
)
(ลงชื่อ)............................................................นายตรวจเขต
(
)
.............../...................../.................

หนังสือสาคัญแสดงการยินยอมให้ทาการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดนิ
เขียนที่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.............
ถนน........................ตาบล............................
อาเภอ.....................จังหวัด...........................
วันที่................เดือน.................................พ.ศ..............................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาสัก
เนื่องด้วยข้าพเจ้า ผู้เป็นเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่าย คือ.................................................................................
เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน เลขที่...........................ที่ดินเลขที่.....................หน้าสารวจที่...........................ถนน………………....
ตาบล/แขวง........................อาเภอ/เขต................................จังหวัด..............................
กับ.............................................เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน เลขที่....................ที่ดินเลขที่...................หน้าสารวจที่....................
ถนน..........................ตาบล/แขวง.........................อาเภอ/เขต............................จังหวัด...................................
ทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงยินยอมให้ไว้ต่อ กันว่า หากว่าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งจะทาการปลูกสร้างอาคารใน
ที่ดินของตนแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งก็ยินยอมให้ทาการปลูกสร้างอาคาร ชิดเขตที่ดินของอีกฝ่ายหนึ่งได้แต่จะต้องไม่มีการลุกล้า
ที่ดินของอีกฝ่ายหนึ่ง โดยให้ยึดถือหลักเขตของโฉนดที่ดิน ที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์และอาคารที่จ ะปลูกสร้างอาคารนั้น
จะต้องได้รับอนุญาตจากทางองค์การบริหารส่วนตาบลนาสักให้ทาการปลูกสร้างได้ ตามพระราชบัญญัติกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และก่อนที่จะลงมือปลูกสร้างอาคารจะต้องได้ให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลตาบล นาสัก
ได้มาตรวจสอบเป็นหลักฐานต่อเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายว่าเป็นการถูกต้อง ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน
แล้ว
(ลงชื่อ)...........................................................เจ้าของที่ดิน
(........................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................เจ้าของที่ดิน
(.........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(.........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(.........................................................)

แบบ ธอ-๐๑๐

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคารในที่ดิน
เขียนที่......................................
วันที่..............เดือน........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า..................................................................................................เจ้าของที่ดิน ตั้ง บ้านเรือนอยู่ที่.............................
ถนน.................................... ตรอก/ซอย.................................... ตาบล.......................................... อาเภอ
.........................................
จังหวัด.................................ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่..........................................ซึ่งตั้งอยู่ ณ ถนน...............................................
ตรอก/ซอย......................................ตาบล.....................................อาเภอ.......................................จังหวัด.........................................
ยินยอมให้....................................................................................................................(เจ้าของอาคาร) เข้าทาการปลูกสร้าง/รื้อถอน
อาคาร ในที่ดินดังกล่าวได้ ในเนือ้ ที่...................................................................ตารางเมตร มีขนาดดังนี้
ทิศเหนือ
ยาว.............................................................เมตร จด
............................................................................
ทิศใต้
ยาว.............................................................เมตร จด
............................................................................
ทิศตะวันออก ยาว.............................................................เมตร จด...........................................................................
ทิศตะวันตก
ยาว.............................................................เมตร จด...........................................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้.....................................................................................................ผู้ขออนุ ญาตปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
ในที่ดินดังกล่าว เพราะเป็น....................................................................และได้แนบสาเนา...............................................................
มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว ( ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบสัญญาเช่า หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอื่นให้แนบมาด้วย ) พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้
แสดงแผนผังโฉนดที่ดนิ และเขตที่ดิน (มาตราส่วน ๑:๑,๐๐๐) ที่ยินยอมให้
........................................................................................
ผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(
)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(
) เขียนให้ชัดเจน

(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(
) เขียนให้

ชัดเจน

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าลายมือชือ่ ข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดนิ จริง และหากมีข้อความ ผิดพลาดใน
เอกสารข้างต้นไม่วา่ กรณีใด ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเองทั้งสิน
(ลงชื่อ)............................................................เจ้าของอาคาร
(
)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(
) เขียนให้ชัดเจน

(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(
) เขียนให้

ชัดเจน

คาเตือน หนังสือรับรองการปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคารนี้ ห้ามทาการ ขีด ฆ่า ขูด ลบ และแก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ
เว้นแต่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้รับจานองจะรับรองการ ขีด ฆ่า ขูด ลบ เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้

แบบ ธอ-011

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรม
เขียนที่...............................................
วันที่................เดือน...................พ.ศ.....................
หนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า....................................................................อายุ....................ปี เชื้อชาติ..........................................
สัญชาติ..........................อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่......................ถนน.......................................ตาบล....................................
อาเภอ...................................จังหวัด....................................ที่ทางาน...............................................โทรศัพท์...................................
วิศวกรรมควบคุม
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ประเภท.....................................................................................
สถาปัตยกรรมควบคุม
สาขา..............................................แขนง............................................ตามใบอนุญาตทะเบียนเลขที่..............................................
และขณะนีไ้ ม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รบั ผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกรรม
สถาปัตยกรรม
โดยข้าพเจ้า เป็นผู้คานวณโครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง, วางผัง, ออกแบบ, ทารายการก่อสร้าง เป็นสิ่งปลูกสร้างของ
ผู้ขออนุญาตชื่อ......................................................................................................................อยู่บ้านเลขที่......................................
ถนน.................................................ตาบล.........................................อาเภอ...................................จังหวัด.......................................
ชนิด.......................................................จานวน..........................................หลัง/คูหา เพื่อใช้ เป็น...................................................
ชนิด..........................................................จานวน......................................หลัง/คูหา เพื่อใช้เป็น....................................................
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินชื่อ..............................................................................ปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่........................................
หมู่ที่.............................ถนน.............................................ตรอก/ซอย......................................ตาบล.................................................
อาเภอ.................................................จังหวัด...............................................
ตามแผนผังบริเวณ, แบบก่อสร้าง ที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้าง
อาคาร
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสาคัญ
(ลงชื่อ)...........................................................วิศวกร/สถาปนิก
(
)

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ขออนุญาต
(
)

(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(
)

(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(
)

แบบ น. ๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙
(แบบคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร)
เขียนที่................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ.....................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..................................................................................................................ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม / ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพสถาปัตยกรรม ประเภท...............................................................................
สาขา...............................................แขนง....................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบี ยน......................................
และขณะนีไ้ ม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประอบวิชาชีพดังกล่าว อายุ.........................ปี สัญชาติ............................................
อยู่บ้านเลขที่.................................ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................หมู่ที่...........................
ตาบล/แขนง...................................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................โทรศัพท์.....................................
ทางานที่..................................................................โทรศัพท์................................................................ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ตามคาขอรับใบอนุญาตของ.................................................................................................เพื่อทาการ.......................................
ที่บ้านเลขที่.................................ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................หมู่ ที่........................................
ตาบล/แขนง....................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................เป็นอาคาร
(๑) ชนิด.................................................................จานวน..............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมีพื้นที/่ ความยาว........................................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน....................คัน
(๒) ชนิด.................................................................จานวน..............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมีพื้นที/่ ความยาว........................................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน....................คัน
(๓) ชนิด.................................................................จานวน..............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมีพื้นที/่ ความยาว........................................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน....................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณ ที่ขอใบอนุญาตไว้ตามแบบ
ข.๑ / ข.๒ ลงวันที่............เดือน........................พ.ศ........................จนกว่าจะทาการ.............................................................แล้ว
เสร็จ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ควบคุม
อนุญาต
(
)

(ลงชื่อ)............................................................ผู้ยื่นคาขอ

(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(
)

(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(
)

(

)

แบบ ธอ-๐๑๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
(แบบคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล)
เขียนที่...................................................................
..............................................................................
วันที่..................เดือน.............................................พ.ศ..........................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า..........................................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.....................
ถนน...................ตาบล/แขวง....................อาเภอ/เขต....................จังหวัด.....................โทรศัพท์........................................
ที่ทางาน........................................................................โทรศัพท์....................................................ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ตามคาขอรับใบอนุญาตของ..........................................................................เพื่อทาการ........................................................
ที่บ้านเลขที่..................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............ถนน.................ตาบล.......................อาเภอ.............................
จังหวัด................................... เป็นอาคาร
(๑) ชนิด..........................................จานวน...................หลัง/คูหา เพื่อใช้เป็น........................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว....................................ตร.ม. มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน.....................คัน
(๒) ชนิด..........................................จานวน...................หลัง/คูหา เพื่อใช้เป็น........................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว....................................ตร.ม. มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน.....................คัน
(๓) ชนิด.........................................จานวน...................หลัง/คูหา เพื่อใช้เป็น........................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว.....................................ตร.ม. มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน.....................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณ ที่ขอใบอนุญาตไว้ตามแบบ
ข.๑ / ข.๒ ลงวันที่..............เดือน..............................พ.ศ...................จนกว่าจะทาการ..........................................แล้วเสร็จ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ควบคุมงาน
(
)
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ยื่นคาขออนุญาต
(

)

(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(

)

(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(
)

แบบ ธอ-009

หนังสือมอบอานาจ
เขียนที่......................................

ปิดอากร
แสตมป็
10 บาท

วันที่...........เดือน.......................พ.ศ.....................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า................................................................................................................อายุ........................ปี
เชื้อชาติ........................สัญชาติ...........................อยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย..........................ถนน...................................
หมู่ที่.....................ตาบล...............................อาเภอ................................จังหวัด....................................โทรศัพท์............................
ได้มอบอานาจให้.................................................................................................................................อายุ.......................ปี
เชื้อชาติ........................สัญชาติ...........................อยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย..........................ถนน...................................
หมู่ที่.....................ตาบล...............................อาเภอ................................จังหวัด....................................โทรศัพท์............................
เป็นผู้มีอานาจ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาต...............................................................................................
ต่อทางองค์การบริหารส่วนตาบลนาสัก ซึ่งเป็นอาคารประเภท/ชนิด....................................จานวน.....................ชั้น....................
คูหา/หลัง
ตามแบบแปลน แผนผัง ซึ่งแนบมาพร้อมนี้ ในโฉนดเลขที่....................................................ระวาง............................................
เป็นที่ดินของ......................................................................................ถนน..................................ตาบล..........................................
อาเภอ..................................จังหวัด.....................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และกิจการใดที่ผู้รับมอบอานาจได้ทราบ
หรือกระทา เกี่ยวกับการขออนุญาต........................................................................ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า ทราบและยินยอม
ในการกระทานัน้ แล้ว
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้มอบอานาจ
(
)
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(
)
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าลายมือชือ่ หรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้มอบอานาจควบถ้วนจริง และหากมีข้อความผิดพลาดใน
เอกสารข้างต้นนีไ้ ม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิน้
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้รับมองอานาจ
(
)
(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(
)
หมายเหตุ

ข้อความที่ไม่ต้องการให้ขีดออก และให้ลงลายมือชื่อผู้มอบอานาจไว้

บันทึกการตรวจสภาพการขออนุญาตปลูกสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร
(กรณีที่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้)

หน้า ๑

รหัสที่ดิน
(ลงชื่อ)..........................................................
(……………………………………………..)
๑. คาขออนุญาตเลขที่...................ลงวันที่....................................ชื่อเจ้าของอาคาร............................................................
ปลูกสร้างในโฉนดเลขที่...........................เป็นอาคาร...................................สูง................ชั้น (......................เมตร)
จานวน...................หลัง/คูหา เพื่อใช้ในกิจการ......................................................................
อาคารทีข่ ออนุญาตปลูกสร้าง / ดัดแปลง O ยังไม่มีการดาเนินการ O ดาเนินการไปแล้ว ถ้าดาเนินการไปแล้ว
ดาเนินการไปได้เพียงใด..................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................นายตรวจเขต
(นายอุทัย สังกุลนะ) วันที่........................................
๒. ได้ตรวจแบบแปลนและเอกสารประกอบ ตามพระราชบัญญัติกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านสถาปัตยกรรม
แล้วเห็นว่า
O ถูกต้อง มีพื้นที่....................................ตร.ม. ๆ @..............................บาท เป็นเงิน..............................บาท
ท่อระบายน้า.............................เมตร ๆ @...................................บาท เป็นเงิน..............................บาท
อื่นๆ.......................................................................................................... ...............................................
โดยเรียกเก็บค่าตรวจแบบแปลน...........................บาท ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง...............................บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น...........................................บาท
O ไม่ถูกต้อง ดังนี้....................................................................................................................... ..................................
(ลงชื่อ)............................................
(นายมนตรี ฟูคา) วันที่.......................................
๓. ได้ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสารประกอบ ตามพระราชบัญญัติกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านวิศวกรรม
แล้วเห็นว่า
O ถูกต้อง
O ไม่ถูกต้อง ดังนี้...............................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................วิศวกร
(
) วันที่....................................

บันทึกการตรวจสภาพการขออนุญาตปลูกสร้าง / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร
(กรณีที่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างได้)

หน้า ๒

๔. เรียน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
O ควรอนุญาต
O ไม่ควรอนุญาต
เนื่องจาก.................................................................................................................... ...........................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................ผู้อานวยการกองช่าง
(นายมนตรี ฟูคา) วันที่......................................

๕. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
O ควรอนุญาต
O ไม่ควรอนุญาต
เนื่องจาก.................................................................................................................... ...........................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นายสมพงษ์ มณีทิพย์) วันที่............................................
๖. คาสั่ง
....................................................................................................................................... ..........................................
.................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(นายบุญเทียน กาคา) วันที่..........................................

